


T A R T A L O M .

Cikkek : „Erdélyi képek.“ Szalhmáry Károlytól. — „Li- 
Ъагооа asszony törtónenete.“ (Dólamerikai vázlatok 1840— 
44-böl.) Csepeli Sándortól. (Folytatás.) — „Még egy szó a 
Niagara-znhatagrdl.“ Rosty Páltól. — „Cs. k. huszáraink a 
forradalom kitörésékor.“ (Vége.) Dartnay Viktortól. —  „A 
((fenyitö'tébolyda Angliában.“ S. G-töl. — „A mézelő méh.“ 
Vége.) — „Egyhét története.“ Vadnai Károlytól. — „Vegyes

közlemények.“ — „Szerkesztői üzenetek.“ — „A kiadóhi
vatal üzenetei.“ — „Újdonságok.“

Képek : A gyulafehérvári főkapu és Hóra fogháza. (Ere
deti fénykép után.) — Gyulafehérvári (apulumi) régiségek. 
(Nemes Ö. rajza.) — Gyulafehérvári vártér. (Eredeti fénykép 
után.) — Jaguár által megtámadott indus család. (A „Liba- 
rona aszszony története“ c. cikkhez.) — Viadal egy fekete 
kígyóval.

Szerkesztői üzenetek.
—  Pesten i V-i A-dnak. Számolunk rá.
— Egerbe: E. B-nak. Nem valók lapunkba.
— Belényesre: F. Gy-nak, Kezünkhöz érkezett.
— Körmöcbányára : M. V-nak. A szíves ajánlatra nézve 

legközelebbi alkalommal magán úton fogunk válaszo lni.
— Pesten: Sz. T-nak. Az a francia történelmi momentum 

ránk magyarokra nézve nem oly közérdekű, hogy közlését 
helyén valónak látnék.

__P est: Sk Gy-nak. A kérdéses tárgyra vonatkozó ma
gyar közlemények részére mi jobb eredeti forrásokkal szol
gálhatnánk, ha szives volna ön szerkesztőségünket meglá
togatni. Az apróságokból egyetmást fölhasználunk.

— A ra d ra : Ó nak. A tapasztalat most is igazolja azon 
föltevésünket, hogy a ki még a helyesírás szabályait sem 
ösmeri, annál kevésbbé ösmerheti a költői alkotás követel
ményeit.

.— Pesten: P. J-nek A tárgyilagosabbat még s zivesebben 
^vesszük, egyébiránt a régibbet is adjuk.

A kiadóhivatal üzenetei.
— Tenkére: T. F-nek. V. I. úr jan. 17-ikén fizetett elő s 

a lap az általa feljegyzett cim alatt küldetik ie rendesen.
— Lesre: G. P-nek. A „Népu cimü lapra az előfizetési 

összeget e hó 6-ikán vették át.
— A „Hazánks a Külföld*  1865. 1866. és 1867-iki évfolya

mai egy példányát megrendelhetni 18 ftért, Sáros-Patakra, t. 
Kádoss Béla úrhoz intézendő levélben ; ez évfolyamok nin
csenek bekötve, de tiszták.

*— Zilahra  : K. A-nak. Lapunk ez első évnegyedi teljes 
példányaira még előfizethetni, mert a folyton jelentkező elő
fizetők miatt azt a múlt évihez képest jelentékenyen nagyobb 
számban nyomattuk.

— Szintén mindhárom évfolyam 6 díszes kötetbe kötve 
20 ftért megkapható, a pénz beküldése mellett kiadóhivata
lunkhoz.

Ú j d o n s á g o k .
— • (4  szabadságharcunk emlékére) már szerkesz

tés alatt levő Honvéd-album cimlapja közelébb 
készült el, mely a kibocsátandó előfizetési ívekre 
is lenyomatván, némi tájékozást fog nyújtani az 
album alakjára nézve. A cimlap felső részén, lo- 
boosátott függönyre nagy góth betűkkel e szó van 
írva: „Honvéd-album“ ; két oldalt, gyönyörű női 
alakok Magyarország nemtőit ábrázolják. A bal- 
felől levő alak, gyászfátyollal leboritva, szirtdara- 
Ъоп til, melybo a végzetes 1849. évszám van be
vésve; a nem tő lobogó fáklyáját föld felé forditja, 
Idoltandó azt. A másik oldalon a győzelmek nem
tője áll, magasztos kifejezéssel egész lényén ,— 
jobbjával az ország pajzsára támaszkodik, mig 
kinyújtott baljában borostyánkoszorút tart a hát
tér jelenete fölé, mely honvédőink egyik győzel
mes ósatáját ábrázolja. E csataképből egy megható 
csoportozat bontakozik ki s lép az előtérbe : egy, 
hü embereitől támogatott, halálosan sebesült tiszt, 
még végső leheletékor is magasra tartva kezében 
a szabadság lobogóját. A kép alsó részét honvéd
világi hadijejvények csoportozata zárja be. Az 
album többi, külön keretbe is foglalható képe a 
szép cimlapnál is hasonlithatlanul értékesebb lesz, 
már csak azért is;, mert azok mindegyike egy-egy 
kiváló festészünknók lelkesült buzgalommal ké
szült s színes nyomásban kiállítandó kompositiója. 
т~ E hírünk kapcsában megemlíthetjük még azt 
is, hogy a Honvéd-album szerkesztője és kiadója 
őzen roppant költséges kiállítású-album minden

tizedik előfizetőjének (az elsőtől kezdve, tehát 
nemcsak akkor, ha a költségek már fedezvék,) 
teljes előfizetési pénzét Pest város letéti pénztárá
nál fogja elhelyezni egy, a szabadságharc emlé
kére az ország fővárosában állítandó szobor első 
pénzalapja javára, mely befizetések szives ellen
őrzésére Pv,rezei Mór és Vetter Antal honvéd- 
tábornok urak kérettek föl, kik ezt szíves kész
séggel elvállalták. Végre, minthogy a „Honvéd- 
album“ előfizetői előfizetéseikkel egyszersmind a 
szabadságharc szobra pénzalapjához is járóinak, 
ez okból minden előfizető neve (a szobor javára 
teendő felülfizetések megjelölésével együtt) ma
gában az albumban ki lesz nyomtatva.

* (A császári gyermekek) f. hó 15-ikén délután 
5 órakor a fővárosba érkeztek. E napra várták ki
rály ő felségét is, ki azonban nem jött meg. Meg
érkezésének ideje még nincs tudva; e miatt a pol
gárbált is e hó 24-ikére halasztották.

* (Pályadijak), melyeket a Kisfaludy-Társaság 
1868-ik évi február 5-ére hirdet. I. Kívántatik a 
bohózatos színmű elmélete. Jutalma 40 arany* 
II. Kívántatik satyra, kötött beszédben. Jutalma 
20 arany. A pályamunkák idegen kézzel, tisztán 
és olvashatólag másolva, bekötve, lapozva, a 
szerző valódi nevét rejtő, lepecsételt jelmon
datos levél kíséretében, folyó 1868-dik évi dec. 
31-éig a társaság titkárához küldendők. Megjegy
zendő, hogy mind az I., mind a II. számú pálya- 
díjért versenyző munkák közül csak az nyerhet



E r d é l y i  k é p e k .
XV].

A gyulafehérvári főkapu ós a vártér.

A fehérvári vár III. Károly király idejében 1 Legdíszesebb része az itt közölt főkapu, a csá- 
épült Eugen, a hires bős torve szerint. Л kivitelt szár és király lovas kőszobrával.

Л gyulafehérvári fokapu és Héra fogháza. (Eredeti fénykép után.)

parókaizlésü (Barocco) modorban Steinvillo tá- Ezen szobor alatt, egészen faragott kőből, 
bőrnek eszközlé 1714-ben őrszoba vau, melyben hagyomány szerint
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-  a hírhedt H ó ra  siralomházi utolsó napjait 
é lie.

Itt közöljük a várnak sé ta té r r é  á t id o m ito t t  fö- 

jr ia c á t  is, melyen a Henzi-féléhez hasonló Lose- 
nau*emlék áll, a vár 1849-diki védőjéé.

A háttérben emelkedik az agg egyház, mely
nek alapját Sz. István rakatta, s mely háromféle

épitésmodor (román, fgóth s paróka) n}rolcszáza- 
dós nyomait mutatja.

Ennek boltivei alatt porlanak a magyarnak 
legszentebb tetemek földi maradványai : H u n y a 

d i  J á n o s é  és L á s z ló é , B e th le n  G á b o r é , B o c sk a ié  stb.
A nagyok emlékei porlanak, a kicsinyeké büsz

kén emelkednek égfelé. Egy kis gúny a kortól.
A vár fokán ott leng a fekete-sárga lobogó.

XVII.

Gyula-fehérvári (apulumi) régiségek.

A ki az elmúlt év őszén Gyula-Fehérváron 
utazott át, e város délkeleti oldalán igen mozgal
mas életet talált.

A város és Maros közötti térség két pontján 
napszámos-csoportok dolgoztak; a harmadikon, 
épen az országút mellett, kőfaragó olasz kézmű
vesek.

A napszámosok egyik csoportja a már fél-kész 
magas vasúttöltés földét emelé ki, mig tovább a 
másik kettős csoport egy nagy homok-halomnak 
esett neki, melyből két ágra szakadott hevenyé
szett vasút, szintoly hevenyészett lóvonatu teher- 
szekerekkel, röpité a homokot a város végén 
gyorsan emelkedő indóház udvarának fel tölté
sére.

Es mindezen újabbkori mozgalom egy roppant 
ember- és épülettemető fölött folyt,melynek neve 
pár ezer év előtt A jpu lu m  vala ; azelőtt ki tudja mi 
lehetett ?

A történelem emlékezetére a dákokat rómaiak, 
ezeket gótok, ezeket Attila hunjai, ezt újra gepi
dák, alánok, majd avarok s végül őseink követék, 
kik a hajdan virágzó város helyén már rengeteg 
erdőt találtak, melyben Gyula vezérnek az egy
kori római castrum helyét már föl kellett fe
deznie.

Őseinknek megtelepedése óta e földön, Gyula- 
Fehérvár állandó közzéppontja volt keleten a ma
gyar közéletnek és miveltségnek.

Már Sz. István, legyőzve a fellázadt Gyula ve
zért, ennek elfoglalt javaiból pompás román ba
zilikát építtetett a felséges kilátású magaslatra, 
hol hajdan Apulum táborhelye feküdt. S ez idő
től fogva az erdélyi résznek ez tekinthető anyavá
rosául. H u n y a d i, ki e pompás egyház szentélyét 

a sz.-imrei (Gy. Fehérvár szomszédjában) ütközet 
zsákmányaiból virágzó góth modorban fölépitte- 
té, holttestét ide renddé hozatni; ide temették 
testvérét S z é k e ly  J á n o s t  s lefejezett fiát L á s z ló t  is.

Ez idő óta vált Gy.-Fehérvár szent bucsu-helyé- 
vé a magyarnak.

De a nemzeti fejedelmek idejében élte Gyula- 
Fehárvár legfényesebb napjait. Már Iza b e lla  és 
J á n o s  Z s ig m o n d  többnyire itt laktak és ide temet
keztek. Pompás sirládáik (sarkophag) még csak
nem teljesen épek az egyház északi felében. A 
Báthoriak pompás palotákat emeltek о helyre, 
melyeket B e th len  G á b o r  királyi fényüekké emelt 
s a miveltség legmagasabb kellékeivel, mint 
könyv és mügyüj töményokkel, a szobrászat és 
festészet remekeivel ékített; kívülről is kellőleg 
megerősítvén. Ettől kezdve csaknem félszázadig 
az erdélyi tudományosságnak is központja lett, 
midőn a nagy fejdelem ugyanide Akademicum 
Collegiumot is alapított, Európa első hirü tudósait 
hiván meg tanárokul. E derék fejedelem sírja is 
itt volt; valamint az idősb l l á k ó c z y  G y ö r g y é  is, 
kinek fekete márvány-táblája koldusok gyülhelyé 
re jutott. A Il-ik Rákóczi György könnyelműsége 
által elhanyagolt Erdély sorsát Gy.-Fehérvár is 
érezte; de Apafii idejében még élt nehány vig 
esztendőt.

De nem akarom itt Gyula*Fehérvár történeteit 
adni; ennyi is inkább csak azért volt elmondva, 
hogy tudva legyen, nekünk is mennyire szent e 
hely s mennyi kegyelotes emlékünk van és le h e t

ne itt.
Azonban térjünk v isszaA 'pu lu m h oz,

Római régiségeket, különösen sirkövoket, fo
gadalmi oltárokat nagy számmal táláltak itt már 
a legrégibb idők óta.

Legtöbb került felszínre azon alkalommal, mi
dőn S te in v il le  tábrnok a XVIll-ik század elején 
a szavojai herceg E u g e n  terve szerint az avult és 
megrongált erősség helyére rendes csillagszerű 
erődöt épittetett, s a miatt az addig nyugaton 
feküdt alsó várost keletre költöztette.

Ekkor igen sok iratos követ rakatott be a vár 
főfeljárásának oldalfalaiba; később ezek egy pá
ron kívül, innen mind Bécsbe vándoroltak ; egy 
egész hajótohernyi sülyedt el a Marosba.



M indem ellett a regeszek által ismert apulumi 
iratos kövek száma m egközelíti a 300-at.

Epületkö-szerzés végett az egész tör fel van 
hányva s néhol annyira, hogy mivolésro is alkal
m atlanná vált. 18G2-bon a vár egyik elörugó őrö
dének építésekor újra sok iratos követ találtak; 
most két éve pedig a vasút terén egész mozaik- 
padlózatot.

Most a vasút-vonal érintvén о területot, épen 
ezen feldúlt területen vonul végig s még a szá
zadok utáni turkálás után is több érdekes tárgy 
került felszínre.

E gyházak oszlopai és oszlopfői, aljai (piedes- 
tal) között jár az em ber; a vizvozotök köcsator- 
náin lépdelhet át s könnyen kiveheti az egykori 
lakházak színesre festett vagy mozaik-rakott pa- 
d о la tát.

A vasúti m unkálatok alkalmával felszínre ke
rült találm ányok legérték esb jei:

Egy ezüst tál s egy ezüst szombormüvel ékitett 
csésze, valósziuüleg áldozati eszközök, m elyeket 
az érd. főkorm ányszék foglaltatott le. Találtak  
volt egy második ezüst tálcát is, de ezt a pénz
verde bévé vén, felolvasztotta.

C serép-persely m integy 700 darab ezüst pénz
zel, nagy részt Kóma itteni uralma idejéből. E zek
ből m integy 012 darab jutott az erdélyi múzeum 
birtokába.

K ét egészen ép s egy töredék fogadalmi ol
tár, m elyek a 117. lapon közlött képünk főtár
gyait képezik, egy szintén m egcsonkított Jupiter- 
szoborral.

Az omlitett homokdomb temetőben egy durva 
mivü sirládát, m elynek fedelén, mint a kirablás

nyoma, nagy lyuk vau fúrva, itt téglasírok is fel
dúltak ölő.

Ezeken kívül apróbb cserép-, üveg-, tégla- és 
érc-eszközöket; nehány kisebb bálvány-szobrocs
kát, terracotta-darabokat, sirlámpát stb. I)e az 
apróságok bocsesbjei, úgy látszik, az id eg en  v á l la l 
k o zó k  kezére jutottak.

\  egro a mi alólirt előtt legnagyobb figyelm et 
gerjesztett , kaptak egész tömegükben szivár- 
váuyszint-játszó üveg-anyagot is, melyről érintés
re apró fémlem ezkék látszanak leválni. ITa az érc- 
keverést a vegytan igazolni fogja, akkor itt egy  
üvegm ozaik-gyárra kell következtetnünk, mely- 
nek gyártmányai a régészet előtt kiváló becsüek  
lennének. Ilyen az Aj a-Sophia egyház mozaikja 
Konstantinápolyban.

Tanitványaimmal évenként le szokván rán 
dúlni e magyar emberre s történet-tanulóra nézve 
oly érdekes helyre : az újabb leletek színhelyét 
is felkerestük s különösen midőn tudomásomra 
esett, mennyi érdekes tárgy jut idegen kézre az 
itteni leletekből: egy á s a tá s i  egyesü lete t (nehogy a 
szedő újra ásitásinak szedje!) indítványoztam.

Nehány tagot sikerült is szereznem, de épen 
midőn munkához akartam fogatni, tudtam meg, 
hogy a kamara h iie nélkül, mely e térnek birto
kosa, az ásatás nincs megengedve.

Folyamodtam teh á t; de az engedélyt csak ak
kor nyertük meg, midőn — leesett a hó.

így  a kísérlet tavaszra marad. Bár annyi ered
ménye lenne, hogy a közgyűjtem ényeket néhány 
müilog, vagy tudományosan becsesebb tárgy bir
tokába juttathassuk.

i* Szufhmnry Károly,

1Л baromi asszony története.
(Dól-amorikai vázlatok 1840—-4 l-b ö l.)

(Folytatás.)

V ,\ .  . . !G yakran, midőn kértem férjemet, engedje, hogy |
fürdőbe vigyem , dühbe jött, összoharapdált s ösz- 
szekarcolt. Egy izbon elájulok. Don Jósé kiugrott 
a fürdőből, s enuok következtében botegségo még 
sulyosbra vált.

Nem maradt egyéb enyhítésül, mint fohászaim  
az istenhez, s kényeim .

A katonák időről időre eljöttek, s lehetetlen j 
sanyarú munkára kényszerítők férjemet; mód 
volt ez, hogy pénzt csikarjanak tőlem.

Nyom orult viskónk helyébe egy jobbat állitat
tam, mi legalább a vihar és eső ellenében m egvé- :

dott. Ezért feladtak, s a parancsnok Fierro irt 
Ibarrának, lefestve, mily fényűzés közt élünk.

Kevés nap múlva uj parancs érkezett, hogy  
szállítsanak még tovább. A katonák maguk előtt 
hajtottak, s egy más kietlonebb helyre érve, egy fa 
árnyéka alatt megengedték, hogy m egpihenhes
sünk. Tizenöt nap veszteglottünk itt, csupán a 
lombozat által védve.

Egy jószivii asszony, a környékről, adott egy  
kis gabnát és kukoricát.

Még maradt egy  kis pénzem. Ennek egy ré
szét egy gunyhó felállítására fordítottam. Nehéz 
volt munkásokat találni e tunya, dologtalan nép
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között. Végre mégis célt értem. Férjem számára 
azonnal lehető alkalmas fekhelyet készítettem , s 
megfizetve az őrt, levettem a vasat lábairól.

Szüléim egymásután irák a leveleket, a m elyek
ben haza hívtak. Éjenként a gondolat, hogy sze
gény kis leányaim atyjukat, anyjukat elveszítve, 
mily hamar árvaságra juthatnak . . . győtré szi
vemet, D e szilárdul megmaradtam határozatom  
mellett, hogy férjem et el nem hagyom.

E gyik  orvos azt irta, egy kilátás van Don .Jósé 
őrülési rohamainak m eggyógyitására : használjak  
vesicátort. Föltettem  azt Don Jóséra; de a mint 
égetni kezdé, le akarta tépni, s midőn egész erőm
mel ellene szegültem, elvert kegyetlenül. E gy  Íz
ben hajamnál fogva meghurcolt, rohama oly fok
ra é r t ; azt kelle hinnem, hogy kezei közt m eg
halok.

U nzaga is igen beteg volt. Teste fedve nyílt 
sebekkel, csupa seb volt a legundoritóbb kipárol
gással. Bekötöttem sebeit. Baj társunk, barátunk 
volt ő. Kötelességemben állt róla is lehetőleg gon 
doskodni.

E gyik  reggel, nap felkeltekor,az indusok köze
ledtét jelenték. Férjem et karjaim közé ragadtam, 
U nzaga gyönge létére segített vinni, s az erdőben 
m enhelyet kerestünk. Don dósé szaggatott kiálto
zásokban tört ki, s ütni kezdett. Összetörve, ösz- 
szesértve, annyira kétségbeestem, hogy többször 
a földön fetrengék. Ah ! igazán szólok, c pilla
natban többre becsültem a halált, ily iszonyú  
gyötrelm eknél. Anyám, gyerm ekeim  em léke, fér
jem iránti kötelmeim érzete nélkül öngyilkossá  
lettem v o ln a !

Mig mi elfutánk, az indusok kirablák, elégeték  
kunyhónkat. Közelében többeket legyilkoltak. 
Különös csoda volt, hogy m inket is föl nem fe
deztek , mert nem igen távol valánk; sőt a mi 
több, meghallhatták volna Don Jósé kiáltozásait, 
ha ezeket felül nem múlja saját rivalgásuk s lo
vaik robogása.

Nem volt többé hova lehajtani fejünket. Húsz 
napig egy rakás ág alatt vontuk m eg magunkat. 
Később őreink parancsolák, hogy menjünk, és 
űztek tovább tovább, a hol az indusok megtáma
dásain kívül a jaguároktól is kellett rettegnünk, 
itt az irtóztató a g u a cero  (záporeső) ömlött reánk, 
s tartott tíz napig. Don Jósét védtem az eső ellen, 
a mint lehetett, ogy-egy bőrdarabot fára feszitve, 
de dacára ennek, mogázott s iszonyún csikorgatta 
fogait.

VII.
ig en  sokszor nem tudtam kigondolni, hóimét 

szerezzek eledelt ? E gyik  nap elmentem egy tá

vol eső faluba s drága pénzt Ígértem egy kecs
kéért egyik kis kunyhó lakóinak. De m indenki 
m egtagadott itt tőlem bármi csekély eledelt. Üres 
kézzel tértem vissza. Unzaga napról napra ro- 
szabbúl lett s Don Jóséval együtt nyögött s ja j
gatott.

Nem kaptam többé családomtól is semmi tudó
sítást, semmi s e g é ly t: kértem, engodjék inog, hadd 
küldhessek egy chasquit Santiagoba. A parancs
nok megtagadó. Megtudtam, hogy Ibarra paran
csára legközelebb is lotartóztaták egyik  küldötte
met, a ki orvosságot, élelmi szereket és pénzt ho
zott.

Ennyi nyomorhoz járult m ég az is, hogy olvo- 
vék tőlem férjem puskáját, a m ivel Unzaga né
m elykor egyct-cgyet vadászhatott. A  parancsnok 
nem titk o ló : arra akarnak kényszeríteni, hagy
jam el Don Jósét, a ki egy magán maradva, éh
halállal múlt volna k i! Azt válaszoltam  : el nem 
tántorítanak akaratom tól, m eg tudok halni sze
rencsétlen férjem mellett.

E gyik  reggelen férjemet tragacsra tevék s igy 
mentünk tovább az erdőbe. Unzagával együtt 
gyalog követtük. A katonák minden m éltatlanko
dást elkövettek. Roszlelküleg annyira hányták 
vetették a tragácsot, hogy a szegény beteg min
den lépten keserűn félfaj dúlt. Nem tűrhettem to
vább, kinyújtottam kezemet, hogy majd én fo
gom v in n i: egyik katona öklével úgy arcul csa
pott, hogy a földre terített.

Végre m egállapodtak. H elyzetünk m ég gyöt- 
rőbb lett, mint ezelőtt.

E  kietlen vadonban a pénz mitsom használt. 
Erőm s egészségem  napról napra hanyatlott. At- 
fáztam a hideg éjeken. Don Jósé, a ki többe' nem 
ismert rám, nem akart még lábainál is mogszon- 
vedni.

Orülése irtóztató volt: egy éven át csak e g y 
szer sem ejté ki nevemet. A lig volt egy szava 
megérthető, s midőn nem fololtcm, uekom rohant. 
—  Meg nem foghatom, mért nem ölt meg.

E közben gondoskodnom kellett, mivel éljünk. 
Elgondoltam, m ég képes volnék táplálni egy újon 
szült gyerm eket azon tejjel, a mivel a a természet 
Lucindám számára m egáldott; elmentem a szom
széd viskókhoz, s itt táláltam egy indus nőt, ki 
beteg létére nem tudta szoptatni gyerm ekét;  
örömmel felfogadott dajkának, s bérül ogy-egy  
kis levest kaptam szegény férjem számára. E l
nyomtam kényeim et, látva, hogy e szegény kis 
indus teremtmény mily mohón szopik ; túl tettem  
minden előítéleten, de fájt, midőn о nyomorult 
helyzettől, a mibe jutottam, összehasonlitám  ogy-
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kori boldog s fényben úszó életemet. Az indus nő 
kím életlen volt hozzám, s mint szolgálójával bánt 
velem  ; eltűrtem о megaláztatást. E gyik nap egy  
indus a szoptatás közben bejött, s fölkért, szabjak 
néki egy öltözéket. Férfiruhát még sohsem szab
tam, de szerencsém re sikerült; s az indus m egelé
gedve egy-két darab szárított sós húst adott. Más
nap több indus is jött, anyagot hozva s öltönyké- 
szitéssel megbízott. Abban hagytam a Szoptatást, 
mivel az anya rósz volt, s mollfáj ásom dacára 
ruhávárrásboz fogtam. Nem adhatok elég hálát-e 
m unkáért; a tengeri sohsam hiányzott, de a viz

apróságokat raktam, a m elyeknek oly erőket tu
lajdonítottak, hogy elűzik a rósz lovegőt, mi a mo
csárokból párolog.

Azonban mindezen mesterségemmel sem si
került elérni, hogy az indusok segélyt nyújtsanak 
két betegem számára szükséges gunyhóeska ké
szítéséhez. Megkisértém összeállítani magam. F el
fedeztem meglehetős távolságban két kis fát, mik 
egymással összeérve, szorosan átfüzödtck ; ezeket 
megnyosve, s felsőbb ágaikat egy kissé m eghajt
va, férjem fekhelyét legalább m egvédheték a Haji
tól s esőtől. Hozzá fogtam a munkához, két nap

iszajms, u n d o r ító  r o l l ;  midőn igen szomjaztam, 
egy kis vászon darabon átszűrtem, s befogtam  
orromat.

I Fogy azon csekély nyerem ényt, mit varrás ál
tál szereztem, szaporíthassam, bizonyos füvek se
gítségével elkezdők festeni különféle szinekot, 
s készíteni virágokat. E célra jiálmát használtam  
drót helyett. Virágaimnak csak egy lapja volt.
1 >(̂  ezen ügyetlen utánzások csodaszernek tűntök 
föl о vadon lakói előtt, s fáradságomat gabona
készlettel fizették. Neki bátorodva, kis ereklye- 
szekrénykéket készítettem (vagy is sziveket, 
mint ezeket az indusok nevezők) s ezekbolsojebe

alatt nagymennyiségű fotor«(-íuvot vagdaltam, s 
özekkel az ágakat befödtem. Azután egy kis bá
rányból’ gyapját összefontam s ebből egy szőnye
get készítettem vegyítve apró voszőkkel. Ily mó
don sikerült egy eléggé áthatlan fedezetet készí
tenem. Nem volt erőm , sem tehetségem a falak 
felállítására, do végre is fedél alatt s kedvezőbb  
állapotban valáuk.

A jaguárok gúny hónk közelében barangoltak. 
Volt különösen egy, melyről azt beszélték, hogy 
emberhúst kíván ; többeket említettek, kiket fel 
falt. E gyik éjjel a fáradtságtól ellankadva, yo 
merült viskónktól m integy száz lépésnyire a fű
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bon elszunyacltam. A tigris mellettem ment el. 
Látták, a mint megállt s azután visszavonult, a föl
dön meglátszottak nyomai. (Humboldt Sándor egy 
különös példát idéz, e lbnovad mint megveti a 
könnyű zsákmányt ; említi, bogy egy jaguar két 
kis gyermek játékába vegyült, s az egyik, egy 
kis vesszővol nevetve elkergette, nem is gondok 
va, mily borzasztó játszótársa volt.) Megrémültem 
a hálát adtam az istennek, hogy megmenté éle
temet.

Ugyané napon három mértföldro innét о tigris 
megrohant egy nőt, a ki férje s kis gyormoké 
mellett feküdt. Fölfalta a kis gyermeket, veszélye
sen megmarta az atyát, ki rögtön folébrodt s lánd
zsát ragadott. A szegény asszony megmenekülve 
s a félelem miatt majd félőrülten, maga beszélte 
el nekünk e vérengző jelenetet. (Lásd: 121. lap.)

V il i .

Minő végét várhattam gyötrelmeinknek V Nem  
volt többé reményem, hogy megtarthassam férje
met, gondolám magamban ; bár csak eszét nyer
hetné vissza halála előtt, megtudhatná, mennyire 
szerettem, s végszavai megvigasztalnának minden 
kiállt szenvedésimért.

Oly nagy lett a szárazság, hogy lehetlen volt 
egy csepp vízhez jutni, füvekkel nedvesitők aj
kainkat, hogy megcsaljuk a szomjúságot; né
melykor messzire elmentem egy lapályosabb s 
rendszerint nedvesebb helyet keresni, és itt a 
földre feküdtem, hogy egy kis ildeséget érezzék.

Szemeim ki voltak sírva, látásom homályba 
borult. Megpróbáltatásomhoz s férjem bajához egy 
iszonyú gyomorgörcs járult.

Egyik nap, midőn egy csomag lát vonszoltam 
magam után, egy ág súlyosan keblemre csapódott: 
elvesztőm eszméletemet, s elterülve, mozdulatla
nul maradtam. Mire felébredek, már beállt az éj 
s csak nagy bajjal találtam haza.

Minden ruhámból kiszakadtam, nem volt más, 
mint a mit magamra vevők négy hóval ozolőtt, s 
szégyonlem kimondani, szappan hiányában ezoket 
sem mostam ki. Kikeltem magam ellen a tisztát- 
lanság miatt.

Egyik reggel az erdőben, azt hivém, hogy ma
gam vagyok, le akartam votkőzni, hogy kimossam 
ruháimat, beburkolózva Don Jósé öltönyébe. Már 
majdnem egészen levetkőztem, midőn véletlenül 
egyszerre előttem állt Unzaga. Látása annyira 
meghatott, s oly szégyent érezők, hogy elkezdtem  
sírni.

Nem beszéllek többé, hogy száműzetés! he
lyünket megváltoztatják. íg y  szóltam magamban :

Gondoskodni kellene jövőnkről. Felhasogattam  
egy kis darab földöt s több napig azon munkál
kodtam, hogy bevethessem. Oly jól esett elgondol
nom, hogy képes vagyok kukoricát s más, citrom 
nemű növényt termeszteni. De a katonák m eglep
tek, összorontották a földet, szétszórták, kiszaggat 
ták mindazt, a mit vetettem s ültetők. Azt álliták, 
hogy Ibarra parancsából kell ezt tenniük.

Mind a mollett is a vadonban nem volt oz utolsó 
állomásunk.

Nemsokára átszállítottak egy oly helyre, hol 
két ut összejött, s mit Encructjadának novoznok. 
Nem volt itt egyéb, mint egy erdő, igen kicsiny a 
tekintetben, hogy az indusok elől menhelyül szol
gálhatott volna. A föld torméketlon volt, vizet nőm 
lehetett találni, s a környék csekély lakossága 
semmi részvétet som ismert.

Egyik napon, midőn korsómmal vizet keresni 
menők, egy kutya megtámadott, már meghara
pott s letépte ruhámat, midőn о gy indus segé
lyemre jött. Tovább folytattam utamat, s nagy ré
mülésemre egy ember alakú szörny nyel találkoz
tam. Ez egy kevert fajtájú lény, egy vad indus s 
egy fehér iia volt. Alakja csodálatos magas és 
széles, orra podig annyira ol la pult volt, hogy 
mindkét felől majdnem füléig ért. Ajkai egy lóé
hoz hasonlítottak, szemoit alig lőhetett látni s egy 
vaddisznóéhoz hasonlítottak. Kezei, lábai borzasz
tó nagyok valának.

Mogmerevülvo megálltam s nem tudtam elgon
dolni, minő teremtmény előtt vagyok. Végre ösz- 
szcszedtem magamat, hogy megkérdezzem, hol 
kaphatnék egy kis vizet У Megszólalt s nyers han
gon válaszoló, hogy csak los Banados-ba, innét 4 
mértföldnyi távolságra kell mennem, ö maga is 
oda megy s mormogva eltávozott.

Ezután pár perc múlva szerencsés találkozá
som lett. E gy nő rongyra szakadt ruháimat, sá
padt tekintetemet, s kimerült bágyadtságomat 
megpillantva, leszállt lováról; megölelt s kérdező: 
hová megyek У Ellopott lovai keresésében járt. 
Midőn végighallgatott, nyeregbe segített s magá
val elvitt oda, hol vizet, két kis sajtot, s ogy kis 
lisztet adatott, s jó darabig elkísért, megkérve, ne 
szóljak semmitarról, mit tett érttom ; Ibarrának 
csupán neve ily félelmet ébresztett.

Egyik nap a vihar az ordö sűrűjében egy bo
korban, hova átvivőm férjemot, meglopott. Mély 
sötétség támadt, köröskörül a villámok cikáztak. 
Leszállt az est, az eső folyvást szakadt. Nem tud
tam tüzot rakni. Rendes helyünkön volt két kis 
gyertyatartónk, miket magam készítők;kis vosz- 
szökre rongyokat tekertem, ozokot azon mézből



H A Z Á N K  S A K Ü L F Ö L D 119

maradt viaszkba kevertem, mit itt ott, a vadonban 
felszedek ; do most azd jta v izá r  közepeit sötétség 
s rettegés közt -kellő töltenünk. Hajnal felé egy 
ca la n d re  azon fa lombozata közé rejtődzve, mely 
minket fedett, elkezdett énekelni. Unzaga azt inon- 
dá, ez egy oly kis madár, mely a pacsirtához hason
lít. Éneke oly édes, oly dallamos, s változatokban 
oly gazdag volt, hogy elérzékenyülve, gyönyörről 
s mintegy vigasztalódva hallgattam ; még most is 
úgy tetszik, mintha hallanám !

Éhségünk, szomjúságunk lecsillapításának ne
hézsége napról napra nőtt. Október vége felé nem 
tudtunk máshoz nyúlni, mint a zöld kukorica tüskés 
hegyeit csipegettük. Ezeket megpörköltem, azután 
megtörve, iszapos vizzel vegyitettem, ez eledel 
iszonyú fájdalmakat okozott, fel kellő vele hagy
nunk.

(Vége kov.)

Közli: Csepeli Sándor.

М ед  е д у  s z ó  a  N ia g a r a - z u h a t a g r ó l .
fíosti

A Niagara zuhatagait valószínűleg már a 17-iк 
század elején fedezték fel, ismerték egyos európai 
s a jezsuita misszionáriusok, mint de C h am pla in , 
ki 1615-ben járt ama vidéken ; mindazáltal az első, 
ki e nevezetes és nagyszerű látványt emlité, leírta, 
sőt körvonalokban le is rajzolta: páter Heunopin, 
egy francia szerzetes volt, ki azt 1678. év körül 
látta. S midőn az „Atala“ hires szerzője, Chateau
briand, költői tollát „az özönviz emez oszlopjaiba 
mártá“*) 1790-ben, mély csend, rongotog őserdő, 
háboritlan vadonság uralgott még о vidéken. 8 a 
Niagara zuhatagait meglátogatni, felkeresni, nőm 
csekély fáradalmakkal, nehézségekkel s veszélyek
kel járó vállalat volt.Azóta t. i., hogyha Niagara léte
zése első hírét vettük, kötőtökre mogy, mi a zuha- 
tagról Íratott, azóta időről időre, majdnem évről 
évre olvassuk a lapokban, hogy a „Niagara hires 
zuhataga nincs többé !u hogy az megváltozott, 
beszakadt, megsemmisült stb., mint a mily hir 
tavaly is végigfutott az európai sajtó hasábjain*

Kik a Niagara zuhatagait látták, vagy azok 
földieméi (gcognostikai) viszonyait ismerik, ezon 
állítások képtelenségéről meg vannak győződve? 
valamint L ye ln ek  erre alapuló szollomdús állításai 
valósulását látják. L ye l ome állításai s tudományos 
fejtegetései oly érdekesek, hogy el nem mulaszt- 
hatom azokat a „ H a zá n k  s a  K ü l f ö ld “ t. olvasó 
közönsége előtt nehány szóval megomliteni.

Ugyanis L y e l szorgos és tudományos vizsgálatai 
következtében nem szenved már kétséget, miszo. 
rint a Niagara zuhataga nem ott, nem azon holytt 
volt hajdanta, hol az jelenleg van, liánom mintegy 
1 '% ang. mtfddel arrább, az O n ta rio -tó  felé, ott? 
hol ama térfok, ,J e n - té r “*) kezdődik, molyon az

*) „Duna соя colonnce d’oau du déluge.“
*’) „Fontér“-nők neveztom cl „ Úti emlékezetek Amerikából“ 

cimü munkámban (1. ott a 10b. lapot) ama területeket, melyek 
magasabban fekszenek, mint az azokat környező vidékek s

Páltól.
E r ie  tava fekszik, s melyen a Niagara foly esése 
előtt.

Ezon térfok körülbelül 90 lábnyi vastag porha
nyó, törékeny agyag-pala rétegből képződött, me
lyen szintén mintegy 60 lábnyi vastag erős és 
kemény mészkőréteg nyugszik. Л zuhatag folyto
nos nedvessége lassankint ki- s elmossa az alapot 
képező agyagpalát a zuhatag a ló l; a tömérdek 
viz iszonyú súlya, ereje s folytonos robaja magá
val rántja, szakítja időnként a még oly kemény s 
vastag mészkő-szirtot is, moly alól az agyag-pala

elmosatott s a zuhatag azon helyit bedől, illetőleg 
hátrább csúszik. — 8 igy működik a Niagara 
folyton folyvást, szakadatlanul s igy vájta ama 
mély, meredek s magas szikla-partumedrét,mely
ben jelenleg a zuhatagokon alól foly, sm ely felett 
amaz emlitettom bámulatos s nagyszerű hid lebeg* 

Negyven év óta folytatott észlelések s tapasz
talatok azt tanúsítják, hogy a Niagara zuhataga 
évonkint körülbelül „egy lábat hátrál“ az imént 
magyarázott módon. Már most azt kérdi L y e l:  ha 
a zuhatag egy év alatt csak egy lábat hátrál, hány 
évre volt szükség, hogy eredeti helyéről (a térfok 
kezdetétől) mostani helyéig, (vagyis l 3/4 angol

akkep képzelhetők, mint ha egy hegy, hegylánc, domb vagy 
dombsorozat kúpja, teteje, gerinco leszeletett, lesimittatott 
Volna. Német nevük „Iloch-plateau“, „Hoch-Ebene“, franciául 
nPlateau élevées,u angolul „High lera'ses “ spanyolul „mescs- 
tasu (asztalok). Jelen esetünkben ama térségen, melyen az 
Ontario-tó fekszik, attól nehány mtfdnyire az Erie-tó felé, 
egy hatalmas, mintegy 200 lábnyi tórfok magaslat emelkedik, 
melynek tetején, a tágas fentéren terül el az Eric-tó, s melyen 
foly a Niagara lezuhanása előtt.



120 H A Z Á N K  S A K Ü L F Ö  LD.

mtföldnyire) hátráljon ? A felelet, m elyet a leg
egyszerűbb számitás ad : 35,000 év ! 8 mi követ
kezik ebből ? — Kérdi tovább L y d ,  — először is 
az, hogy földünk s vele együtt Amerika, az úgy
nevezett „?/; v i lá g r é s z “ legalább is 35,000 év óta 
áll fenn, földtanilag véve változatlanul, oly alak
ban, mint az jelenleg  létezik ; vagyis hogy csak 
ezen, a földképződés utósó korszaka óta is leg
alább 35,000 év folyt le.

S miután a zuhatagok jelen leg  még szintén 
m integy 1% an goi mtföldnyire vannak az Erie 
tavától, az következik másodszor, hogy m ég mint

áz egész Erie-tó rögtön s ellonállhatlan rohammal 
lefoly az O n ta r ió b o , mely aztán ennek következ
tében roppant módon s rögtön kiárad, valóságos 
viz-özönt képezve.

35,000 esztendő múlva tehát Amerika о részé
nek térképe meg fog változni; az Erie-tó eltűnik 
s valószínűleg fenékig kiszárad, s ott, hol jelenleg 
gőzösök járnak, tán városok fognak omolkodni, 
mig az Ontario-tó tetemesen, — ha nem im ig e g y 
szer — nagyobb lesz, mint jelenleg. Akkor, de 
csakis akkor, vagyis 35,000 о ütendő múlva, a

Gyulafehérvári vártér. (Eredeti fénykép után. Szövege a l i  t. oldalon.)

egy 35,000 évre lesz szükség, mig a zuhatagok 
az Erie tavához érnek. Akkor aztán term észete
sen, a mint az utolsó darabka válaszfal is átszakadt,

Niagara s biros zuhataga m egszűnt Jönni, do addig 
no aggódjunk в no higyjitnk az újságok oflfdlo 
bird n ok.

€ s .  k . h u s z á r a i n k  a  f o r r a d a l o m  k i t ö r é s e k o r .
(Vége.)

Erre ismét összegyűltünk, s elhatároztuk, hogy 
senki sem fog bemenni Patakra, k ivéve én, ki 
Bartodeczky volt kadét bajtársam ujonan kine
vezett equipirozására neki segédkezet nyújtani 
megígértem. Egyébiránt ez is csak ürügy volt, 
hogy Patakon a helyzetet kipuhatolhassam, a

moly aztán irányul szolgáljon további eljárá
sa in kra.

Ekkor már ügyünk fdlig-moddig nyorvo is volt, 
annál inkább, mórt a logdnysdgnél a m agyar szol
lom napról napra jobban eltörjodt. Lekötött mógis 
ndrni váratlan csapásoktól tartani, molyok a ka-
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tonai szigor korlátái között m egtörténhettek  
volna.

Bartodeczkyvel ol is m entünk Patakra. — Ott 
bejelentettem magam Kolowratnak, bogy barátom  
equipirozásában jöttem  segédkezet nyújtani.— Ko- 
lowrat elég hidegen fogadott, m agyar je len tésem 
re ugyan ö is m agyarul válaszolta elébb : „jól van,“ 
de aztán németül folytatár „tegye le a kardot, s 
foglaljon helyet.“ Csakhamar egyenkint jöttek  a 
többi osztályok tisztjei, s velők együtt aztán egy  
csoportban Puczhoz mentünk, valami régen év- 
dijban részesült furirhoz, a kinél a tisztek rende
sen ebédelni szoktak volt.

Feltűnt előttem már az ezredes szobájában Szil
va főhadnagy, ki midőn ebédelni indultunk, egy  
csom ag „W iener Z eitungot“ tett hóna alá. Ú tköz
ben kétségbeeséssel beszélt V allis őrnagy, kinek  
Bécsbcn több háza volt, az egyikben történt, s ház
mestere által tudósított káráról. — A rendetlen
ség  szenvedélyes ellenesei a nélkül tán, hogy g y a 
nították volna a célt, hová ezen szavak irányoz
va voltak, zúgtak a tények ellen. — íg y  kezdő
dött már a politikai okoskodás, m ely ebéd közben 
folytattatott. —  F elesleges említenem, hogy a ki 
szólott, mind m agyarellenes volt.

A z asztal elején ült Kolowrat, m ellette Vallis, 
harm adik-negyedik tőle S z ilv a ; a többiek hol itt, 
hol ott. Szilva főhadnagy újra kivette hona alól a 
„W iener Z eitungot“ s kezdett benne böngészni. 
A lapban m egint házak rombolásáról volt szó, m e
lyek közt Vallis ismét észrevett néhány m agáét is. 
—  Erre dühösen fakadtak ki a magyar m iniszte
rek elen. mint a kik teremtői e helyzetnek,— de k i
vált Kossuth ellen fordult a piszkolódás és gúny, 
kit minden néven nevezhető rosznak elm ondogat
tak.

Szilva megint tovább böngészett a lapban, s 
kevés idő múlva felolvasta azon részletet, mely 
m integy figyelm eztette az osztrák hadsereg min
den nem zetiségű katonáit, hogy azok, kik a feke
te-sárga zászló alatt három századig egym ás mel
lett küzdöttek, lehetlon, hogy valaha egym ásra  
lőj jenek .

Erre nyom ta rá azután K olowrat a hivatalos 
pecsétet e szavakkal : „Az nem is képzolhotö, 
hogy becsületes ember a soregben találkozzék, ki 
másképen gondolkozik, én azt nyíltan gazembor- i 
nek nyilatkoztatom  s kijolentem , hogy magam le- |

szók az első, ki az ilyet lelövöm .“ E m egjegyzést 
helyeslés kisérte a roszérzelm üek és hallgatás a 
hazafiak részről. Többnek gyorsabban vert a szi 
ve, lázasabban lüktetett a vér ereibon, do m it te
het a szegény katona, a kit gyakran egy  v igyá  
zatlan szó várfogságra, egy áruló sóhaj örökös 
rabságra vezet. Mire int egyes szerencsétlenek  
élettörténete, a kik katonák voltak s nem tudták 
azt a bonsö lángot ol főj tani, az érzelm eket a kö
rülm ények igája alá hajtani, s elvesztek nyom ta 
lanúl sötét üregekben ; mire tanít e szorencsétlo  
nők élettörténote ? Arra-о, hogy dacoljunk a ha
talommal V

Ezután kirúgta K olowrat maga alól a széket s 
rangfokozati rendben távozónk. En, mint fiatal 
tiszt, term észetesen, az utolsók közt maradtam.

Néhányat, a kik előttem montok, s a  kikről tud
tam, hogy a jolonotet zokon veszik , ruhájok érin
tésével visszatartóztattam . Eleinte csodálkoztak, 
vá jjon mit akarhatok V Felkértem  őket, logyenok  
szívósok követni a „Vörös bikához.“ Ok követ
tek. Zárt ajtók moliott m egfogadtattam velük, 
hogy azon esetb en , ha netalán vélem ényeink  
egym ással ellenkeznek, nem fognak elárulni. K a
tonai becsületszavukat adták, hogy azt nem fog
ják fonni. Akkor figyelm eztettem  őket a történ
tekre s egyúttal kérdést intéztem hozzájuk: ké* 
szek-o azon osotro, ha az ezrodet az országból ki 
akarnák vinni, oda működni saját szászadj oknál, 
hogy ez mog no történjék ? A válasz kedvező  
volt.

Visszatértem  M iskolcra, barátaim  kérdezősköd
tek a történtekről. Elmondtam azt nekik, a mit 
itt most leírtam.

Midőn azon ponthoz jutottam, hogy K olowrat 
gazembernek nyilatkoztatta ki azt, ki a sárga-fe
kete zászló ellen küzdeni merne, zaj támadt s 
többen akadtak ogy szerre, kik kijelentették, hogy 
ha először találkoznak az ezredesed, ezért felelős 
ségre vonják. . .

Mint minden dolog, ez som maradt titokban, ezt 
is elárulta valaki Kolowratnak, mit abból lobot 
gyanítanunk, mert újabb rendeletében M iskolcra 
jövetelét adta tudtunkra, s m indamellett a jövetel 
örök időkre elmaradt —  s igy a feleletre-vonás 
is. D e ezrodünket a reakciónak kivinni, többé 
meg nem kísértetett.

Dar та и Viktor.

A  t f e n y i t ö - t é b o ly d a  A n g l iá b a n .

A z angoloknak erős kísértések, szenvedélyek, I rabban fordul elő a lelki su lyogyen m egzavarása  
ételek és italok által túlfeszített életében gyak- | s az elmoháborodás, mint bárhol a nyugodtabb



kedélyű népek közi, Hol oly sok erőt használnak iás s az ezek ellenébeni m egóvás, m elyek sokszor 
föl és el, szabadon, s függetlenül, ott a visszaaélés m ég az erős lelkeket is megfosztják őszöktő l; jó 
azzal csak  olyan, mint a szürke vorőfény a vilá- humánus s orvosi bánásmód, a m egzavart súly  
gossághoz m é r v e ; és a hol oly sok felszabadult egyént annyira helyre hozta, hogy a szabadon 
erő gyakran egy- és ugyanazon célra в jóllétre tő- bocsátásnak misem állt többé útjában. Azonban az 
rokszik, ott a felebarát, vágytárs és nyertes a életben újra megrázatva a sors nehéz csapásai 
legdühösebb ellenfélnek tűnik föl, ki vérszomjra által, m egsebezve az értelmesek őrjöngése, a kimé - 
buzdít s nem ritkán gyilkosságra késztet. Minden letlen emberi üzérkedés ideges fölizgatása által, 
gyilkosságot bizonyos őrültség előz meg, de a csakhamar ismét elvesztették a lelki erők különben 
gyilkosoknak csak egy részét Ítélik halálra, elme- is gyönge öszhangzatát.Ném elyekot azonnal az első 
zavarból eredt tettlegességért inkább fenyitö té- uj gyilkosság, m ásokat csak több ismételt eset 
bolydai fogságra küldik azokat, a királynő tot- után helyeztek biztosságba s küldték örökre a 
szésétől függő időre, azaz élethossziglan. „Broadmoor-Asylum-“ba.

Az őrülteknek talált gyilkosokat előbb a Ib d  A magas kettős vaskapun belül, több szerencsét- 
hunban я más tébolydákban helyezték e l ; újabb len férfiú s ezek számához % arányban álló nő la- 
időben azonban ezeknek száma s veszélyessége kik. H ány százakat gyilkoltak meg ezek, köztük  
annyira növekedett, hogy egy saját fenyitö-téboly- ném elyek legközelebbi rokonaikat, vagy épen 
dai m enholy — Criminal Lunatic Asylum — épi- családjukat. K épviselve van ott minden kor kiilön- 
téso lett szükségessé. féle term ettel és öltözetben, de mindannyi meg-

Ez Londontól nem m essze, a délkeleti pályaté- egyez egymással a fej és arculat bűnös jellegében, 
rcn fekszik. H a a barátságos, mezei lakokkal és Д bűnös je lleg  alatt értendő itt a megzavart 
ligotokkol sűrűén m egrakott dombos vidékről a lelki fejlődést eláruló szervezet; a kicsiny fej; 
fenyves síkságra ér az ember, egy homokos^ ma- keskeny, hátra tolt homlok; nyugtalan,bizalmatlan, 
gaslaton látja fölem elkedni a vörös homokkő-, pa- titokteljes, üveges vagy merev szem ek; a gyenge, 
lotaszerü épületeket, körülvéve magas falakkal, többnyire középm agasságu test. E  jelek tűnnek  
m elyek együtt a fonyitő tébolydát alkotják. fel különösen a fenyitö tébolyda királynői tet-

Kivülröl nézvo festőinek в nagyszerűnek tűnik széstöl függő lakóin, mint magukat legörömöstebb 
föl az intézet vad környezetével. Azt hinné az cm- nevezik.
bér, valam ely dúsgazdag lordnak jutott eszébe itt Az épületekben alant vannak külön a férfi s 
ezen vörös homokkő-palotákat építeni, mitsein sejt- külön a női társalgó-, játszó- és éttermek, fönt a 
ve rendeltetése s lakóinak jellem éről. Csak a köritő háló- és betegszobák. Volt s talán még most is él 
magas m arcona falak gyakorolnak némi kelle- ezekben egy nagy s méltóságos léptekkel járni 
motion behatást, ezek képezik azon átléphetlen szokott férfiú, ki egykor magára a királynőre tört 
határt, m ely lakóit a külvilágtól örökre elválaszt- s mogesküdött, hogy vagy kezet s szivét kell bír
ja ; a ki egyszer ezen m enholyre jut, útja nem nia, vagy ha о terve nem sikerül, megöli őt; itt 
vezet többé vissza. Ha az értelem tisztán helyre volt Oxford Eduard, k iv a g y  25 évvel ezelőtt majd 
állna is, a teljesen felgyógyult beteg itt marad m egölte a királynőt s kinek utóbb az lett legfőbb 
haláláig s csak hullája kerül az örök nyugalom vágya, hogy az első „jómagaviseleti é r e m m e l lé  
hazájába — a temető sírjába. Evés- és ivás,- la- m ég a másodikat is m egnyerje. — A tébolyda  
kás és szolgálatban, idejüknek játék-, séta,- Angliában azon egyetlen hely, hol legnagyobb  
írás- és olvasásra fordítása vagy látogatók elfő- számmal osztogatják s hordják a rendszalagokat, 
gadása tokintetébon teljesen szabadok és a leg- - -  Ide zárták e l ’Johnston kapitányt, ki a nyilt 
nagyobb kím élettel s humanitással bánnak ve- tengeren hajójának összes legénységét lemészárol- 
Iük ; do a falak közül senki semmi feltétel alatt tatta, s azon katonatisztet, ki fél óra alatt nejét, 
ki nem jöhet. gyormokéit és szolgálóit rakásra ölte.

Ez iszonyú kem ény eljárásnak látszik ugyan, Л Icgvoszedclmosobbck a „Broadmoor ször- 
do többszörös tapasztalás bizonyította, hogy az nyei,w kik mindig gyilkosságon és vérontáson 
ilyen fajta vérdühösek ha m eggyógyultak is, a jártatják őszöket s a legnagyobb figyelm et s min- 
szabadban ism ét őrültekké s gyilkosokká lettek, dón akadályt kijátszva, e célra eszközökkel isron- 
Jlasonló betegségben szenvedőket a tébolydában dolkoznek, különösen erős fogházban laknak. — 
tel jes fe lgyógyulás esetében szabadon bocsátottak. Többnyire mindnyájan örömest dolgoznak, de csak 
A z újabb angol tébolyákdbani csöndes, egészséges a legkovesbbé veszélyeseknek van m egengedve— 
élet: a szenvedélyek és ingerültségektőlvisszatar- a többieknek ’csendes óráikban — a varrás, laka-
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tosság, a kertben munkálódás stb. N incs hiány a 
különféle játéknemben sem s a  választás teljes sza
badságukra van bízva.

Az éberség* és elővigyázatra nézve, mit itt éj
jel-nappal gyakorolni kell s m égis sokszor m eg
hiúsítja az örültek ravaszsága, egy példát hozok 
föl befejezésül.

A z erős fogház egyik  lakója azt mondja eg y 
szer dr. M eyer tébolydái főorvosnak, hogy P-nek  
kése van, ki az ápolókkal tüstént a vádlotthoz 
ment.

Uram, én tudom, hogy hálószobájában kést rej
teget; legyen szives azt átadni, mert az a házisza
bályokkal ellenkezik.

En kést?  Nem  tudom-e jól, mit tartanak a há
ziszabályok ? Tettem-e azok ellen valaha ?%Do már 
tudom, hogy őrült emberek szeretnek engem el
árulni; ez az eredmény, ha ilyen gyiilevész nép
pel zárják össze az embert. Nekem nincs k ésem !

Jól van. Ön azonban meg fog v izsgá ltatn i; te
hát jöjjön velem.

A  doktor és az ápolók büntető cellába vezet
ték ; miután levetkőzött, uj ruhát adtak rá, a régit 
át meg át vizsgálták ; kést nem találtak, bár újabb 
szigorú és pontos utánjárás bizonyította, bogy 
csakugyan kell késének lennie.

Miután önnek kése van —  inondá dr. M eyer —  
s azt mégis elő nem adja, a büntető cellában m a
rad s nem szabad dohányoznia mindaddig, inig ; 
egy kést nem ta lá l; gondolkozzék tehát fölötte, ,

hol és hogyan találhatná m eg azt, és ha m eglesz, 
tudassa velem.

P. tiltakozott, jajgatott, hogy ő ,m in t az örültek 
panaszának áldozata, szen v ed ; de haszontalan. 
E gy hét múlva azt mondja a főorvosnak, hogy  
vülami rendkívülit mutatna neki, ha egy napon 
maga elkísérné előbbi háló szobájáb a; kívánsá
ga term észetesen nem te ljesítete tt. K ét hét múlva 
késznek nyilatkozott az orvossal és az ápolókkal 
a hálószobába m enni; az illetők ott soká és feszül
ten várták, mi lesz az eredm ény. Á gyát félre tol
va, letérdepelt s a padozatból nagy gonddal ogy 
fadarabot húzott ki, a mi egészen a lyukba illett. 
Ekkor szobája m ásik szegletéből két kis tekercs 
pamutot hozott elő, a mire görbített gom bostű vala  
erősítve. Ezt leeresztette a padozat nyílásába és 
sok fáradtság után egy darab gyapjú-rostot hú
zott ki s mérgesen morogta magában, bogy ez az 
egész, a mit mutathat. Dr. M eyer m ásképen gon 
dolkozott s azt hitte, hogy a rostnak végén ek  is 
kell lenni; húzni kezdte tehát azt kifelé, s im a 
végén ott volt az éles és fényes kés.

Ez egyike a Broadmoor sok jellem ző történeté
nek, m iket mind e ketős cél és eszme vezet: g y il
kosságra vagy m enekülésre utat és módot talál
ni. Igazgató, felügyelő s ápolók egész igyek eze
tüket s figyelm üket fordítják ozok m eghiúsításá
ra s m égis sokszor kijátszatnak.

Afr. ÍV.

A m é z e l ő  m é li.
(Vígé.)

A peték elhelyzése után három nap múlva bu- épituok, nem hordanak élelmet, nem osztoznak a 
vik ki azokból a kis pondró, m ely élelem  után növelés gondjaiban, s csak néha repülnek ki dél 
sovárog. A dolgozók nem késnek soká az élelem- felé, ha az éhségtől kényszorittetnok. Azonban az 
mel, pedig nem saját gyerm ekeikről kell gondos- ilyen tétlen egyéneket a társulat soká nem tűrheti, 
kodniok. Ezen élelem mézzel itatott virágporból Ősz felé megtám adják ökot a dolgozók, s a harc 
áll, m ely m ézk en yérn ek  mondatik és hasonlóképen csak az utolsó here m eggyilkolásával szűnik meg. 
belsejükben készül. Miután az a la k o t ( íg y  nevezik A királynékra som várakozik jobb sors. Az auya- 
a petéből kikelt rovart) öt napig tartották élelem- királyné egyeduraságra vágyik  s a királyi bábok 
mel, a nyílást viaszszal elzárják. Setét üregében a életére tör. Szerencsések ozok, ha párthívei к kel 
pondró három nap alatt selyem  köntöst ölt magára elhagyhatják a köp üt s más államot alkothatnak, 
és bábbá  válik. A  bábállapot két egész napig ta r t ; ellenkező esetben kettős harc kezdődik, mi csak  
m elynek elteltével kilőjük a tökéletes méh. A ki- akkor ér véget, ha egyiknek vag y  m ásiknak élote 
rályi alakokról sokkal inkább gondoskodnak a kioltatott.
dolgozók, mint másokról. Nem csak bővebben ré- Ha a méhállamot ellenség támadja meg, talán 
szesülnok azok élelemben, hanem finomabb is a ordarázsok vagy  mások, ezeket fulánkukkal verik  
táp, m elyet kapnak, különösen sokkal több m ézet le vagy a köpű falához tapasztják, mint péld. a 
kevernek ahhoz. csigákat. A fulánk a szúrás alkalm ával a sebben

A herék a párosodás után, mint már említettük marad, do m indenesetre oly sérülést szenved az- 
is, semminemű munkásságot som v ég ezn ek , nem által a méh, m ely halált von maga után. A szúrás



következtében étotö nedv foly a sebbe, moly da- a királyi sejtekbe kell tojnia, akkor a petébe a 
ganatot okoz, s a fulánk kihúzása, szalamiaszesz-, magzacskóból néhány ondóállatka hat. Ebből 
ólomecet- vagy  íaolajjali bokenés által enyhittet- azon egyszerű tény foly, hogy a term ékenyített 
hetik. E g y es méh szúrása nem voszélyos, de ha petékből dolgozók és királynék, a term ékenyitle- 
ogész sereg tám adná m eg az embert vagy állatot, nőkből herék fejlőnek ki.
bizton tarthatni rósz következm énytől. Siebold tudományosan bebizonyította ezen ész-

Л tenyésztés ném ely módosításokat okozott a leletet. Báró Berlepschnél ugyanis Türingenben  
méhek eredeti életviszonyaiban. Például rajzás 1 fris m éhpetéket vetett górcsövi vizsgálat alá, s a 
alkalmával m indig a fiatal ivadéknak kellene ki' ; here-sejtekből nyert petékben nyoma sem volt az 
vonulni, hogy célját betölthesse, mert ha vissza- j  ondóállatkáknak, mig 4 2  oly pete közt, m elyek  
marad a kasban, ott semmi tenni valót nem talál dolgozók sejtéiből vétettek, 30-ban tökéletes on- 
és másodszor az is igaz, hogy a szüléknek kell a dóállatkák voltak láthatók.
szerzett birtokot mo tartani. Már pedig a valóság" A  nemzésnek ezen csodálatos módjából sok egy- 
ban sokszor m ásként van, mert néha a vén király- szerű tény foly, m elyeket Ilintze után követke- 
né vezeti a sereget, в kísérői különböző nemző- zöldben foglalunk ö ssze : a dolgozók hasonlag nős- 
dékhoz tartoznak. tények mint a királyné, csakhogy a szükebb táp-

Továbbá, m inthogy a királyné az egyetlen, igazi lálkozás folytán petefészkük megnyomorodott s 
nőstény a kasban, s az ivadékról a dolgozók gon" igy terméketlen rabszolgákká lettek; ha a dolgo- 
doskoduak, azért a királynénak a dolgozókkal zók alakai úgy tápláltatnak, mint a királyi sejtek- 
együtt ki kell telelni és csak az uj költés után el- ben létező pondrók, azokból is királynék lesznek; 
halni, hogy az állam  fenmaradása biztosittassék. ha a dolgozó alakok kissé jobban tápláltaknak, 
Azonban tudjuk, hogy némely királyné 3 — 4 évet egész a tojásig vihetik, de ezen petékből csak he- 
is él, m ialatt sok dolgozó egy nyarat is alig húz- rék fejlőnek ki, minthogy term ékenyítés nem lelt 
hat ki. helyet; a szárnyaszegett királyné, m inthogy a

Végre a m éhek rajzását a méhész kénye szerint nászutat nem tehette meg, fog ugyan tojni, de ezen 
meggátolhatja. Term észetes állapotban egy jó kas petékből is csak herék lesznek; különböző méh- 
kétszor-háromszor bocsáthat rajt, ahozképost, a fajok keresztezésénél a herék mindig az anyához 
mint kisebb vagy nagyobb népességgel bir. На a hasonlítanak; vén királynék, m elyek már sokat 
méhész m eg fog egy királynét és azt néhány dől- tojtak s igy m agzacskójukat kiürítették , csak  
gozóval más kasba helyezi, a kas egy része önként heréket nemzhetnok.
m egy utána. A mézelő méh 1075-ben Európából Amerikába

Nőm hagyhatjuk itt érintetlenül azon adatokat, is átszármazott, hol elvadult. 1779-ben a Misszi- 
molyok a m éhek nomzési mozzanatára vonatkoz- szippi uyugoti tájain m ég nem ismerték, de 1811. 
nak, mi körül Dziorzon oly szép észlelőtöket tott. kőiül már annak jobb partján is messzire el volt 
A királynénak két petefészkében roppant sok terjedve, s évenként 40 mértfölddel röpült tovább, 
tojás vau. A  pá rosodás csak egyszer történik Az indusok a n g o l lég yn ek  nevezik és nagyon  
egyetlen hím által és soha sem a kasban. Vala- gyűlölik, mert m egjelenésük a fehérek majdani 
mint más rovaroknál, úgy itt som közvetlenül tor- m egtelepedését jelenti.
m ékonyittetuok a peték, hanem az oudóállatkák Megemlítjük m ég i t t : az e g y s z ín ű  m ehet (apis 
a nemi egyesü lés alatt a tojócső mellett találkozó unicolor), mely M adagaskár szigetén él és zöld 
m agzsacskóba mennok. I la a tojás ideje bekövet- mézet szo lgá lta t; a s z a la g o s  m ehet (a. fasciara), 
kozik, a petének a m agzsacskó elött’keli elhaladni, moly többi fulánktalan társaival Délamerikában 
midőn vagy egyesül velő az abban létező tenné- honos és zöldsárga, szörpnemü mézet és sok viaszt 
kenyitő állom ány ogy része vagy nem. E zen két készít; a h árom szögű  m ehet (a. trigonia), mely 
lehetőségnek m egfelel a valóság, mert a méh vagy hasonlag Délam erikában lakik és üres fákban 
term ékenyített vagy term ékenyitlen petéket tojik, fészkel. Nagysága, mint a házi légyé. Szúrni 
mi csodálatos módon saját akaratától függ. Ha a nem képes, és lakát harapással v é d i; tolakodása 
királyné nagyobb sejtek mollott van, ezekbe tor- miatt nagyon terhes. Édes és veres mézét nem  
m ékenyitlen petéket csúsztat, de ha apróbb vagy igen használják.

E g y  h é t  t ö r t é n e t e .
— Febr. 1 7 .—

(VK .) Á ldozzunk a -  gráciáknak ; ez az idény , bon lejtenek, forognak, keringnek a redout sima 
úgyis az övék. Kellőmmel, igézöleg, festői disz- | parketjén , s igazi gráciák , k ik nem felejtik
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mythológiai eredetüket, s egyre jobban közeled
nek a leplezetlen görög istennőkhöz. A baj kibont
va, es sok piros arcot es fehér vállat dúsan foly 
körül,s némelyikre Musset költői nagyításával vak
merőn ráfoghatjuk, hogy „hosszabb, mint egy ki
rályi palást.“ A derék mélyen kivágva, olyan mé
lyen, hogy többé nem csak sejtet, hanem látni is 
enged. A mai csipkefodrok nem arra valók többé, 
hogy irigyen elfedjék a mögöttük „rejlő“ becse
ket, hanem hogy az illemnek —  úgy, a mint a 
szeszélyes divat kívánja, — megfeleljenek. 8 a mi 
hiányzik az őszinte ruhaderékból, az húszszoro
sán ki van pótolva a méltóságos uszályban, me
lyek közt ép oly bajos a tánc, m inta tojások közt. 
Mindamellett igen szép divat, még pedig ama két- 
ségbevonhatlau okból, — mivel divat. Es meg 
azért is, mert — szépek viselik.

Valóban egy pesti nagy-bál — szépségkiálli- 
tás, s egy francia vendégünk igazat mondott, mi
dőn állitá, hogy a „Book of beauties (angol szép
ségek könyve) köteteit csak Magyarországon le
hetne méltólag folytatni. Es a rajzoló a bőség za
varát érezte volna, ha e szándokkal a „hajós-egy
let* tánc vigalmába lép. Eddigelé ez volt a far
sang fénypontja. A rendezők (gr. Széchenyi Ödön, 
Rosti Pál és a többiek), szövetkezve Lehmann 
diszitő ec setjével, a termet pompásan ék isitek 
föl, s oly fényes társaságot hívtak össze, minőt 
aligha láttunk még együtt a redoutban.

A keret is pompás volt : a gőzhajóvá alakitott 
zenekar-hely, a szögletek hajóorrai, a csillárok 
közt függő aquárium aranyhalai, a csónakegyletok 
címerei , a cascade , lobogók és csinos árboc
fák : de mi volt mindez ama gyönyörű, mindig 
mozgó és mindig szebbnek látszó közönséghez 
képest, melyben egymás mellett ép a különféle 
müveit osztályok vogyülete képezte a legkelle- 
mesb harmóniát, mint a hogy a zenében is a külön
böző hangok képezik.

Persze, itt-ott látható volt egy-egy ágaskodó 
gavallér is, ki magasztos önérzettel járt-kelt e 
„vegyes“ társaságban ; valamint egy pár kevély  
angyalka is, ki — ősi koronája öntudatában — a 
világért se fogott volna kezet (a négyes köteles 
kézfogójában) egyik-másik polgárleánykával, ki
nek bajos is megbocsátani azt a kettős vétket, 
hogy igénytelenebb névvel és tán szebb szemek
kel született.

Valaki m egjegyezte, hogy a hölgyek nehezeb
ben hajlanak meg a korszellem előtt, mint a fér
fiak. Mi is úgy tapasztaltuk. íme, a táncterem 
közepén miniszter és kereskedő, katonatiszt és 
jogász, (mert az egyenruha újra polgárjogot kezd

nyerni az idei zártkörű ^vigalmakban,) dandy és 
iró tarka keverékben jár-kol, esetleg szót vált, 
társalog, és egyik sem keresi, hogy egy kisebb 
kört csináljon о nagy körben. Ellenben a „créme“ 
hölgyei egy csoportba gyűlve, nehéz selyem ruháik
ból ogész bástyázattal veszik magukat körül, 
nehogy az „idegen“ elem közéjük vegyüljön. 
Legfölebb a házi asszony (ezúttal majd minden 
alkalommal a miniszter-elnök neje) ismeri el nyá 
jas mosolyaival a báli jogegyenlőséget, kedélye
sen táncolva, társalogva, s járva kelve — a mint 
kell. Senkinek sem lehet rossz néven vonni , ha 
saját légkörében érzi magát logjobban. A sports
man azokhoz megy, kikkel kedvére beszélhet 
a„telivérek“*ről, s az iró, a politikus, kereskedő 
szintén a rokonelemokhez húzódik. Ekkép semmi 
különös nincs benne, ha az előkelő hölgyek is 
szeretik a saját zártabb körüket; csak azt óhaj
tanék, hogy ha egy „vegyes“ táncfüzérbe eresz
kednek alá, ne tartsák rangjukon alólinak kezet 
nyújtani a polgárhölgyeknek, kiknél igen gyak  
ran sem műveltség, som szellem, sem Ízlés dolgá
ban nem állanak fölül.

Magát a grófi koronát ma már nem igen bá 
múlja a világ, mely azt tartja: „point de noblesse, 
excepté de Г ame.“ Kell hozzá valami egyéb is : 
szoretetreméltóság, kedély, igaz mi'ixöltség, mely 
legkevésbé sem abban áll, hogy lenézzék a társa
ságot, a melyben részt vonni méltónak találták.

Szeretnek, ha ezt a leckét nem a tárcaírók, ha
nem a mamák tartanák.

Egyébiránt ez a társadalmi kór meg van az al
sóbb rétegekben is. Látunk polgárhölgy eket (sze
rencsére, csak keveset,) kik mivel egy kissé pom
pásaidban vannak öltözve társnőiknél, úgy jár- 
nak-kelnek, mint valami királynők. T ódig  udva
rok sincs, s rendesen magokra maradnak. E gy  
pár évig tövises rózsák, s aztán a rózsa elhúll, és 
csak a tövis marad.

Ez árnyképek különben elvesznek a vigalom 
kedves fényében. Csak a satyrikusabb szemek ve
szik őket észre, látva ruháik gazdagságát és szel
lemük szegénységet. 8 bármint terpeszkednek is 
a fonhéjázás üres léghajójában, végre is nem va
lami nagy helyet foglalhatnak el oly körben, hol 
nyájas úri hölgyek és szeretetroméltó vidám lány
kák tömege képezi az uralkodó többséget.

A farsang vigau foly.
A hajós-bál elmúlt, de itta „honvédbál,“ melyre 

sok nő kikereste félre tett arany csipkés fő kötő
jét, hogy az alkalomhoz illően jelenjék meg. A 
polgárság a jövő heti nagy polgár-bálra készül, 
melyen a király megjelenését is remélik A színé-
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szék a lövöldében tartják kedélyes estélyüket. 
Előkelő hölgyek a képzőművészeti jelmezbálra 
várnak, bogy minél festőibb jelmezekben jelenhes
senek meg. Л vig népség pedig a „bohóc-bál“ 
tarkaságaira számit. Mindenütt zeneszó, tánc és 
vigalom : a redouttól kezdve le a Tüköry-sörcsar- 
nokig, hol a bünbánás nélküli Magdolnák élvezik 
ledér világuk röpke napjait. S mindenütt van 
nagy közönség, s jut bőven a színházaknak is.

Vasárnap mind két színházunk Laube „Bengali 
hely ta r tó tjá t adta elő, ez ügyes szerkezetüszinmü- 
vot, melyből azonban hiányzik valami, a — dráma.

Ha elfogadhatnék azt, a mit Börne állít, hogy a 
tragédia eszményit s a vígjáték arcképez, akkor 
ez vígjáték volna, mert jól színezett arcképekben 
eléggé bövölködik. De a színpadon egyebet is 
várunk arcképeknél; jellemeket, melyek előttünk 
cselekvés közt fejlődjenek. Maga a tárgy, melyet 
Laube földolgozott, nem eléggé drámai anyag.

A hires „Junius-levolok“ képezik müvének 
alapját, központját, e hatalmas szellemű iratok, 
m elyek száz év előtt a „Public Advertiser^ hasáb
jairól megdöntők a zsarnoki és önző arisztokrata 
к orm ány 11 a talm á t.

E levelek titkos íróját üldözi (Irafton herceg, 
de midőn már-már kezében a nyomozott m artalék, 
akkor maga is megbukik — egész kormány-rend
szerével együtt, s nincs hatalma megbüntetni a 
diadalt nyert titkos irót.

Sem erős drámai cselekvény nincs e műben, 
som a szív ama melegsége, moly a színpadról a 
nézőtérre folyva, ott lángot gyújthatna. Mind
amellett eszméje — az üldözött sajtó diadala, 
politikai irányzata, mert midőn Sir Francis az 
elnyomott Kolot-Indiáról beszél, a melyből virágzó 
országot kellene alkotni: akkor Laube az elnyo
mott Magyarországra gondolt, továbbá az ügye
sen körvonalozott alakok és mesteri jelonotezes 
hatással voltak a közönségre.

S e hatást fokozta a művészi játék is.
Az újabb rendezőség alatt, (Szigligeti után t. i. 

színészek vették át a rendezés tisztjét), ez volt az 
első szinrehozott új dráma, s mindenki igyekezett 
meggyőzni a közönséget, hogy az új rendszer 
haladas. Szerdahelyi Kálmán — mint rendező 
különös buzgalmat fejtett ki a próbákon, s ez az 
egész előadáson meg is látszott.

A szerepek mind jó kézbe kerültek, a fehér pa- 
rókás, csipkés jelmezek mind újak voltak, s a sú
gó akár be is tehette volna könyvét, a mi pedig 
eléggé meglepő. Az összjáték folyamát senki sem 
zavarta. A hölgyek : Prielle Kornélia, Felekiné 
és Londvainé asszonyok, valamint a férfiak : Tóth 
József, Szerdahelyi, Lendvai, Feleki, Szigeti, sőt a 
másodszereplök is nemesen versenyezve játszottak.

Ha a hatás még sem volt valami különös : ak
kor ennek oka a dráma lényegében fekszik. A 
politika, a status-actió nem melegíthetnek úgy, 
mint a szív szenvedélyei. Maga Laube is érezte ezt, 
s igyekezett müvébe beolvasztani a szerelmet. De 
mégis mellékes maradt a politika túlsúlya mellett.

Egy időben két helyen nem lehetvén jelen ; a 
népszínház előadásáról nem szólhatunk. Minden 
valószínűség szerint: sem kiildíszben, sem szerep
lő tehetségekre nézve nem közelitheté meg a nem 
zeti színházat. Éppen azért e „haji-álverseny  
el is maradhatott volna, mert siker reménye nél
kül versenyezni mindig hátrányos dolog, s a nép
színháznak átalában nem lesz javára, ha a közön
séget arra hívja föl, hogy mérje össze a két szín
ház drámai erejét.

Minden színháznak azzal a becsvágygyal kel
lene bírni, melylyel Caesar birt, ki inkább akart 
első lenni egy faluban, mint második Rómában. 
V a g y is: a népszínház is inkább mozogjon jól a 
könnyebb geure-okban, mint gyöngén és nehéz
kesen a magas drámában. (

V e g y e s  k ö z l e m é n y e k .
F. Gy. (T ö r té n e ti n a p tá r .)  Február 18. Rákó

czi Ferenc az erdélyi országgyűlésen fejedelemmé 
választatik. 1(353. 19. Kiss János költő meg
halt. 184(3. — 20. Voltaire született. 1694. — 21. 
Keats János angol költő meghalt Rómában. 1821.

22. lloinzeu Károly, a német radical-párt ve
zére született Grovonbroichbeu. 1809. — 23. Spi
noza meghalt. 1577. — 24, Gutteuborg moglmlt. 
1468.

— v. — ( V ia sk o d ik  egy f e k e te  k íg y ó v a l)  Való
ban ritka vadászkalandot olvasunk egy külföldi 
lapban, moly egyszersmind jellorazotos képül szol

gálhat az amerikai ültetvényesek életéhez. — 
„Atyámnak — úgymond az elbeszélő;— Капа-' 
dában (Angliához tartozó^gyarmat Észak-Angliá
ban) igen csinos.tanyai birtoka, úgynevezett farm 
je  van, s ennek?közelében meglehetősen terjedel
mes, de partjain sással, náddal s ogyéb vízi növé
nyekkel ellepett tó terül el, moly bővelkedik ma
darakban. Minthogy egy szép nyári délután nagy 
csapat vadrucát pillanték meg tanyánk fölött e l
repülni s a tó túlsó partjai felé tartani, azonnal 
kaptam kétcsövű fegyverem, csolnakunkba ugrot
tam s azt tele tördeltem lombos gályákká!, hogy
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úszó bokornak lássék, mely mögött kényelm esen  
lopózlintőm a rucák közeidbe. S csakugyan alig 
néhány lépésnyire tőlem rebbent fel a túlparton 
a madársereg, melyre ráduplázváu, szerencsétlen
ségemre csak egy darab esett el közülök, az is a 
sás k ö zé; de mert láttam, hogy hová ? azért rög
tön kiugrottam csolnakomból s az ingoványos ta
lajon a vad felé tartottam. Mily nagy volt azon
ban csudálkozásom, midőn zsákmányomat épen 
orrom elől kapta be egy jókora fekete kígyó. 
H ogy tavunk partjain többféle kigyó nagy szám
mal honol, azt jól tudtam, de ily  tekintélyes pél
dányt még nem láttam köztük, s bár az sem volt 
előttem ismeretlen, hogy épen ezen fekete kígyók  
a veszélyesek, mindamellett, bízva saját erőmben,

pillanatban már mellem köré tekerőzött s min
denkép szájamat iparkodott elérni, alkalmasint, 
hogy nyakam köré csavarodjék s igy m egfojt
hasson. E n kétségbeesésem ben megragadtam tor
kát balommal, s jobb öklömmel fejét verdestem, 
de mind hasztalan, mert csak még jobban felbő
szítettem magam ellen A kigyó gyűrűi mind job
ban s jobban húzódtak össze, s én oldalbordáimat 
ropogni, létekzetomot fogyni érzém ; fejőm szé- 
delgett s szivem lüktotéso halkabb és halkabb 
lett. Mondhatom, hogy oz állapotomban minden 
porcom a halálfélelem örökkévalósága volt, s hogy 
minden pillanat közelebb vitt a halálhoz. Ekkor 
egy tárgy, szabaditóm jutott őszembe, m ely
ről haláltusámban eddig megfoledkezém. Szabadi-

megragadtam a lelőtt rucát s azt kirántottam a 
csúszómászó förtelmes szájából s egyszersmind 
ugyanazon percben ráhágtam nyakára, igy vél
vén öt foglyomúl ejteni. Azonban már fönnebb 
említem, hogy itt a talaj ingoványos vala s igy a 
kigyó könnyű módon siklott ki talpam alól. Azon
nal a csolnakhoz futottam fegyveremért, hogy lo- 
lőjjem a kígyót; de alig tevék pár lépést, midőn 
valamit lábamhoz csapódni s arra csavarodni ér
zék, mint midőn vastag kötelet csapnak az om- 
berhez. Ellenségem, a kigyó volt oz, moly azelőtt 
nem látszott két lábnál hosszabbnak, inig most 
kinyúlva, tiz lábnál is többet mérhetett. A másik

tóm csak vadásztarisznyámban 1 évő késem lehe
tett, de szabadon lévő jobb karom is annyira erőt
len, annyira elhalt volt már akkor, hogy a legna
gyobb oröködéssol bírtam tarisznyámat felszaki- 
tani s a mentő-eszközt belőle kivonni és fölnyitni. 
Végre síi körűit ! Egy metszés keresztben a k í
gyónak húrként megfeszült derekán s ellenségem  
két darabban hullott le testemről. Táütorodva ér
tem csolnakomig, de itt már végkép kimerülve 
omlottam össze. Akkor nyitám ki szemeimet, m i
dőn valaki nevemen szólitgatott. Atyám volt ez, 
hosszas elmaradásom miatt aggódva, keresésem 
re indult s szenesére föl is talált.

Pest, Nyomatott Eraich Gusztáv, magyar akadémiai nyomdásznál 180Я.



jutalmát, mely д е т  csupán aránylag jobb a többi
nél, hanem melynek önálló becse is van.

* {Pest várom panaszába,) hogy a katonai ha
tóságok ég mindig a „szerb vajdaság“ és „te- 
mesi bánság“ címeket használják, a honvédelmi 
minisztérium már adott választ, melyben tudatja, 
hogy illető helyről azon felvilágosítást kapta, mi
szerint a fönebbi sérelmes kitétel tévedésen alap
szik és hogy ő felsége valamennyi katonai parancs
nokságnak utasításul adta, hogy címezéseikből az 
illető országrész megnevezését végkép hagyják 
ki, és a helyett csak azon nevet használják, mely 
za illető general-commandónak székhelye.

* (Egy jeles francia publicista,) Pascal Düprat, 
a fővárosban tartózkodik, hogy megismerkedjék 
hazánk viszonyaival. Egyébiránt Pascal Duprat 
neve már 1848-ban is ösmeretes volt hazánkban. 
Ő az ugyanis, kit akkor a francia köztársaság 
követül jelölt ki Magyarország számára.

* (A népszínházban) közelebb oly darab fog 
színre kerülni, melyet ifjú éveiben Kossuth Lajos 
fordított, s mely nemcsak mint érdekes mű, de azért 
figyelemreméltó, mivel gyönyörű stílusa páratlan 
az akkori időből. A mÜ címe; Finnlandi János, 
öt felv. irta V. J , fordította Kossuth Lajos 1827- 
bem Eredeti kézirata anemz. színház könyvtárá
ban őriztetik в címlapján Kossuth sajátkezű írása 
átható.

* (A képzőművészeti társulat) e hó 24-ikén az 
„Európa“ termében táncvigalmat rendez. Ezek ér
dekes táncvigalmak szoktak lenni. Mindenkinek 
jelmezben kell megjelenni, s a főúri osztály nagy 
fénynyel vesz részt Sok festői s különböző népvi
selet öltönyét lehet együtt látni. Álarcban, vagy 
álarc nélkül vesznek részt, s az álarcokat éjfél 
után leteszik. Belépti jegy egy személyre 7 írt. A 
kik eddig tévedésből meghívót nem kaptak vol
na, az „angol királynő“ szálloda 1. em. 9-ik szá
mú szobájában a bálbizottmányhoz forduljanak.

* (Magyar rendjeit) készülnek alapítani a ma
gyar koronaországokban lakók számára, mint a 
bécsi lapok Írják. Nem vágyunk reá.

* (A leveldij leszállítását emlegetik.) A tervezet 
szerint a latonkint emelkedő bér helyett egy latos
nál nehezebb levelekért egész а 15 latig csak 10 
kr lenne fizetendő az egész birodalomban.

* (A lapok kapva kaptak egy borzasztó híren,) 
mely szerint O-Buda és Üröm (Irm) közt egy em
berevő szörnyeteg lakik, ki 10 év óta sok ember 
életét kioltotta már, mert az aranyhegynél ma
gánosán álló házába idegeneket csalogatott, aztán 
megölte és kirabolta őket. Saját leánya Jelenté 
föl atyját, mert a lelkiösmeret furdalta. Vizsgála
tot rendeltek tehát s 16 gyilkosság jött napfény
re ; egyedül a házban 7 csontvázra akadtak, 9 
holttest pedig az ürömi árokban volt elásva. A 
lapok még azt is emliték, hogy a meggyilkoltak 
közt volt egy orosz énekes is, ki Pestről nvom 
nélkül tűnt el; s egy budai orvos is megfordulván 
a házban, ott erős hulla-bűzt érzett Kiderült aztán, 
hogy ez irtózatosságokból egyetlen szó sem igaz.

* (Á honvédsegélyzésre) már eddigelé 22,000 
honvéd jelentkezett s az alap 700,000 frt lévén,

egy tábornokra 12Ö0 frt, egy közlegényre pedig 
csak 50 frt jut.

* (Szilády Áron keleti nyelvész) jövő héten uta
zik Bolognába, az ottani, Mátyás korából fentma- 
radt codexek megtekintése végett. Többször irtuk 
már ezt, s óhajtjuk, hogy végre megtörténjék.

* (Székely Bertalan történeti f  estvényét,) mely az 
egri nők hősies várvédelmét ábrázolja, végre 
is megvették az — ogri nők. Ez már az ötödik 
történeti festvény lesz e jeles tehetségű képírónk
tól a nemzeti múzeumban.

* (Vámbéri Ármint) az olasz király e napok
ban a Sz. Lázár és Móric rend megküldésével 
tüntette ki. Megemlítjük ezúttal, hogy ő april 16- 
dikán kel össze menyasszonyával, s aztán pár hó
napra külföldre mennek. Megemlítjük továbbá, 
hogy közelébb a Vámbéry ázsiai utazását egy 
magát tudósnak és angolnak kiadott iparlovag: 
„Davis tanár“ zsákmányolta ki Berlinben és 
Nürnbergben. Első fölolvasásakor azonban észre
vették, hogy a nyegle „utazó“ soha sem látta Kö- 
zép-üzsiát, törökül nem tud, s mindazt, a mit elő
ad, Vámbéry könyvéből szedte ki. Egy este azon
ban mégis rászedte a közönségét. Másnap elillant, 
máshol próbálni szerencsét.

* (Pozsonyban ismét történt „katona-dolog.“) E 
napokban a városi drabantok egy garázdálkodó 
szabadságos katonát be akartak kísérni. A katona 
azonban ellenállt, lármát ütvén, hogy csak katona- 
patrólnak engedelmeskedik, mert ő katona. A Jár
mát meghallotta egy katonapatról, közbe lépett s 
a drabantoktól el akarta a foglyot venni, midőn 
pedig ezek nem engedelmeskedtek, arra hivatkoz
ván, hogy foglyuk polgári törvénykezés alá tar
tozik, a patról vezetője tüzet parancsolt. Szeren
csére a fegyvereknek több esze volt, s nem sültek 
el, csak egynek süvöltött el golyója a drabantok 
füle mellett, kik azonban mindamellett is bevitték 
ő kigyeimét.

* (A szoboszlói ref. egyház és iskola könyvtárá- 
пак,) melyet Tury Sámuel országgyűlési képvi
selő alapított 1864-ben, ugyancsak ö közelebb 
újra 332 aranyozott kötésű becses könyvet (kö- 
riübelől ezer forint értékig) küldött. E gyűjte
ményben a hazai és külföldi jeles szépirodalmi, 
valamint tudományos munkák nagy számmal 
vannak képviselve. Követésre méltó példa ez, 
mert az ily könyvtár alapítása nagy mértékben 
emeli az olvasó nép ismeretkörét, s az értelmiség
nek folytonos szellemi táplálékot nyújt. Az egy
ház elöljárói hálás szavakban köszönték meg e 
jelentékony értékű ajándokot. Megemlítjük egy
úttal , hogy Tury Sámuel nem rég a szoboszlói 
szegény iskolás gyermekek ruházatára és tan
könyveire is 100 frtnyi összeget küldött.

* (A székely-kivándorlás megakadályozása érde
kében) Csikszékben bizottság alakult, s azon fára
dozik, hogy egyletet hózzon létre s ily értelmű 
alapszabályait megerősítés végett már fel is ter
jesztette. Ugyanebizottság a fentebbi célra f. 
hó 13-kán Csiksomlyón a székház termében zárt
körű táncestélyt rendezett.
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* (Demeter Endre ndtosrégeni plébánoe)&z állfim vence lön. 1848-ban hazafiáe eadve hajlamait kö-

eaükaégei némi feáezéeére á pénzügyminiszteri- vetve, elhagyta a színpadot és a csaták mezejére 
umhoz önkéntes adományképen 10 forintot kúl- lépett A forradalom után Havi és Szabó szintáreu- , 
d m  be. ' latáyal hol Kolozsvárit, hol Debrecenben játszott,

* (Halálozás.) Gr. Mikó Imre közlekedési mi- végül pedig Béke társulatánál, kinek halála után
susztert az a súlyos csapás érte, hogy e hó 9-én a társulat feloszlott. Roncsolt egészséggel lépett 
elveszté leányát, Máriát, gr. Teleki Károlynét, fel még egyszer Csiszér Kolozsvárott „Bácsi vagy 
ki 25 éves korában Kolozsvártt hunyt el. a szerelmes családiban, s ez volt utolsó szerepe. Ez

* (Д Tisza kidrcidáeától) félnek megint, a meny- idő- óta kereeet nélkül volt, és családjával együtt a
nydben nehány helyen már ki is csapott medréből, legnagyobb nélkülözések között tölté napjait. Ко- 
Igaz, hogy most a viz magassága apad; de ezzel lozsvárit aláírást nyitottak árvái gyámolitására.
az aggodalom nem múlik, mert a hó olvadása ще- * {Természeti tünemények,) E hó 3-áról 4-re eső 
gint nagyban megnövelheti. éjszakán reggeli 2 órakor a Tisza mentében

г Ш Ю ш Ш  feaz úgynevezett titkos kiadások?) több helységben, nevezetesen Tokajban, Tisza- 
A Prágában megjelenő „Politik“ pesti levelezője a Eszláron stb. igen nagyfokú földindulás volt 
kővetkező érdekes dolgokat irja: „Nemcsak a bt- észlelhető. Az egész tán két másodpercig tartott 
irodalmi minisztériumnak, hanem a magyar kór- két erős, nagy zúgást okozó lökésből állott, me- 

. mánynak is még fannak a maga „titkos kiadá- lyek keletről nyugat felé látszottak haladni, és a 
sai,“ de oly ügyetlenül még sehol sem pazarolta- szemlelőre azon benyomást tették, mintha egy 
tett a  titkos kiadások kasszájából a pénz, mint nagy lőportorony légbe röpittetett volna. A ráz- 
épen Magyarországban. Eleinte politikai lapokat ) kódtatás oly nagy volt, hogy az ablakok recseg- 
tartott a kormány, látván azonban, hogy ezeket tek, a szobabútorok mintegy táncoltak. Sájátsá- 
senki sem olvassa, legújabban élclap kiadására gos, hogy e tünemény nagyon szűk körre volt 
szánta el magát. „Borsszem Jankónak* hívják az szorítkozva, s például Nyíregyházán nem látták! 

^fiÍgs£ri bofondot s meg kell adni,,, hogy a durva Egy másik igen érdekes tünemény volt szemlélhe- 
köznapiasság- és aljas gúnyolódásra nem lehetett tő január 20-dikén esti 10 órakor. Akkor 
volna különb kamaszt találni nálánál. Mondják, a szép tiszta csillagos ég volt. A holdnak első ne
magyár miniszterelnöknek különösen nagy kedve gyéde igen gyönge fényt árasztott el. Tökéletes 

; V telik benne. Minden élé, azaz, a minek élcnek szélcsend uralkodott. Egyszerre mintegy lángba 
kellene lenni, s mely közzétételre van szánva, borul az egész láthatár, minden tárgy vakító fény- 
először a „kormány* elé terjesztendő s csak en- ben úszik; észak-nyugat felől'százankint, ezren- 
пек jjláttamozása“ után. adathatik sajtó alá. A kint hullanak a csillagok. Két-három másodperc 
legtöbb „éle“ azonban egyenesen a minisztenum-r m úlva az egész tüneménynek vége, a láthatárt 
tói jő s ez idétlen szellemszülöttek közül ném ismét félhomály lepte el. E tüneménvt Debrecen- 
egy diesókedhetik ; fényes grófi származással. A ben is látták. J

■■  > ú |J k i  ai)énzt a bohó- Szíves kérelem lionvédeinkhez.
1.egkit?nöbb »evttiróink és festész- 

művészeink szives közreműködése mellett szer- 
in t S f S u k  НЛк kesztendő pompás kiállítású „Honvéd-album“
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“ « l;a a la pok mellett szétküldött«. 7  P
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